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 عامتجا روضحل مكتوعدب ةرادإلا سلجم ءاضعأو سيئر فرشتي ،1964 ةنسل 12 مقر تاكرشلا نوناق نم 1 ةرقف 154 ةداملا ىلإ ادانتسا
 ةعاق يف ، ـه 1440 بجر 18 قفاوملا  م 2019 راذا 25 نينثالا  موي نم 12:00  ةعاسلا مامت يف دقعيس يذلا يداعلا ريغ ةماعلا ةئيهلا
.هللا مار – ةماعلا هللا مار ةبتكم لباقم – ةهزنلا عراش – هللا مار جرب - سماخلا قباطلا يبرعلا يمالسالا كنبلا

:لامعألا لودج ىلع ةجردملا رومألا ثحبل كلذو

 لك نيمهاسملا ىلع %13.22 ةبسنب ةيناجم مهسا اهعيزوتو لاملا سأر ىلا همضو حابرالا نم رالود 9,919,252 غلبم ةلمسر.1
.نوناقلل �اقفو هتمهاسم ةبسنب

.ةماعلا ةئيهلا تارارق ذيفنتل ةينعملا رئاودلا عم ةيمسرلاو ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتساب ةرادإلا سلجم ضيوفت.2

 ةثالث لبق اهعاديإو ،ةقفرملا ليكوتلا ةميسق لامعتساب نيمهاسملا نم �ابسانم هنورت نم ليكوت وأ �ايصخش عامتجالا روضح ىجري :ةظحالم
 ةيمسر بتك بجومب روضحلل مهليثمت تيبثت متيف تاسسؤملاو تاكرشلا امأ .هللا مار يف كنبلل ةماعلا ةرادإلا يف عامتجالا خيرات نم مايأ
.عامتجالا داقعنا نم عوبسأ لبق اضيأ لسرت
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